
 

 

 جیکرکره پلی کربنات نمایندگی ال

های یکی از انواع جدید کرکره کرکره پلی کربنات)LG polycarbonate shutters:(جیکرکره پلی کربنات نمایندگی ال

باشد این کرکره از مواد پلی کربنات و کامپوزیت می ها برقیکرکره اتوماتیک است که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر

کنند جنس آن از شیشه است اما درواقع این ای که بیشتر افراد تصور میگونهباشد بهبسیار شفاف میشده است و ساخته

شود و میزان ایمنی آن بسیار باالست ها دچار شکستگی نمیکرکره ضدضربه و نشکن است و حتی با شدیدترین ضربه

 باشد؛مناسبی میاست و در برابر حرارت عایق  UV همچنین این کرکره ضد حریق و ضد اشعه

های ها مناسب مکانگیر باشد آسیبی به کاالهای داخل آن وارد نخواهد شد. این کرکرهبنابراین حتی اگر ویترین شما آفتاب

جی است که ظاهری زیبا به این فروشگاه بخشیده مختلفی است یکی از موارد استفاده آن کرکره پلی کربنات نمایندگی ال

های فروش و نصب آن در شهرهای یو نمایندگ جیکرکره پلی کربنات نمایندگی ال داریم شمارا بااست. در این مطلب قصد 

 .مختلف آشنا نماییم

 جیانواع کرکره پلی کربنات نمایندگی ال

صورت قطعات به شکل های آن بهتکه ساخته نشده است و تیغهصورت یکها بهبرخالف سایر کرکره ها پلی کربناتکرکره

باالیی برخوردار است و با توجه به جنس و مدل  باشد که به هم متصل شده است این کرکره از استحکام و مقاومتآجر می

هایی از جنس وسیله لولهقطعات آن به ایکرکره لوله .شودای و کرکره زواری تقسیم میها به دو نوع کلی کرکره لولهتیغه

اشد به همین دلیل بشده است مدل استیل دارای دوام و کیفیت باالیی است و قیمت آن نیز بیشتر میاستیل و یا آلومینیوم ساخته

 .کنندها گاهی پلی کربنات را با آلومینیوم و یا آهن مونتاژ میجویی در هزینهبرای صرفه

شده است و ظاهر آن تقریباً شبیه های تخت استفادهجای لوله از غضروفنوع دیگر مدل غضروف دار یا زواری است که به

-کرکره پلی کربنات نمایندگی ال .گیردها مورداستفاده قرار میروشگاهها و فای است و این مدل برای بیشتر مکانمدل لوله

جی به رنگ های متنوعی هستند اما کرکره نمایندگی البندیها دارای رنگنیز از مدل غضروف دار است این کرکره جی

استفاده کرد اما  پلی کربناتکرکره  های دیگرتوان از مدلها میآلومینیوم است و ظاهری زیبا و شیک دارد. برای نمایندگی

 .باشدها میها و نمایندگیکرکره غضروف دار زیباترین مدل برای فروشگاه

 جینصب کرکره پلی کربنات نمایندگی ال

باشد؛ تر میها راحتها هستند و به همین دلیل نصب آندارای وزن سبکی نسبت به سایر کرکره ها پلی کربناتکرکره

کرکره پلی  ها را نصب نماید و بهتر است کار نصبها کاری تخصصی است و نباید خود فرد آنکرهحال نصب این کربااین

صورت اصولی نصب شود و کارکرد آن دچار های مجاز بسپارید تا کرکره بهرا به نیروی متخصص و نمایندگی کربنات

 .اختالل نشود

اید استفاده کرد اگر وزن کرکره سبک باشد موتور توبوالر توان از موتورهای توبوالر و یا سها میبرای نصب این کرکره

ها مناسب است اما اگر ابعاد کرکره عریض و سنگین است بهتر است از موتور ساید استفاده نمایید برای نصب این کرکره

کرکره  کیلوگرم خواهد بود سپس موتور 11عدد تیغه نصب شود که وزن هر مترمربع چیزی حدود  9باید در هر مترمربع 

کرکره  نصب هستند. کار نصبمتر قابل 8متر و ارتفاع  5/6ها تا عرض را با توجه به وزن نهایی انتخاب نمایید. این کرکره

شده است و میزان امنیت و استحکام بان گستر قائم انجامصورت اصولی توسط نمایندگی دیدهبه جیپلی کربنات نمایندگی ال

 .باشدآن بسیار باال می

 جیقیمت کرکره پلی کربنات نمایندگی ال
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رفت چراکه میزان قیمت توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گمتغیر است و نمی جیکرکره پلی کربنات نمایندگی ال قیمت

 :اند ازنهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 ی بیشتر ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برند اروپایها دارای مارکاین نوع کرکره :مارک و برند کرکره

 .باشدها میاز سایر مارک

 یابدهراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن افزایش می :اندازه کرکره. 

 های مختلف های متنوعی هستند و قیمت رنگها دارای رنگطور که گفته شد این کرکرههمان :بندی کرکرهرنگ

 .آن متفاوت است

 متر است میلی 6تا  2ختلفی مابین های متیغه کرکره پلی کربنات دارای ضخامت :وزن و ضخامت تیغه کرکره

های ضخیم های دارای تیغههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 اشند، بهای پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیتمامی کرکره :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره

 .یابدهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

کنیم با اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی جیکرکره پلی کربنات نمایندگی ال اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمواحد فروش شرکت دیده

 جیفروش کرکره پلی کربنات نمایندگی ال

کرکره پلی  رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می جیکرکره پلی کربنات نمایندگی ال های مختلفیها و سایتفروشگاه

کننده تمامی بان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهدیده کنیم خرید خود را از شرکتدارید ما به شما پیشنهاد می کربنات

نمایند و محصوالت ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایمدل

باشد و کار نصب های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیخود را با گارانتی عرضه می

 .دهدکرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 در شهرهای مختلف جیو نصب کرکره پلی کربنات نمایندگی ال فروش هاینمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی جیکرکره پلی کربنات نمایندگی ال برای خرید و نصب

هرهای مختلف در ش کرکره پلی کربنات های فروش و نصبمحصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز نمایندگی دیده

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و نصب بان گستر قائم )خوباندر پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


